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Афі цый наАфі цый на  ��

ШКО ЛЫ Ў ТУ РА ВЕ 
АП ТЫ МІ ЗА ЦЫЯ 

НЕ ЗА КРА НЕ
У ну ма ры 

за 22 са ка ві ка «Звяз да» 
змяс ці ла зва рот 

у рэ дак цыю баць коў
 і вуч няў СШ № 1 

го ра да Ту ра ва, 
якія бы лі за кла по ча ны 

да лей шым лё сам
 сва ёй на ву чаль най уста но вы.

Праб ле ма за клю ча ла ся ў тым, што Мі ніс-
тэр ствам аду ка цыі бы ло пры ня та ра шэн не аб 
па ве лі чэн ні на паў няль нас ці пер шых, пя тых і 
дзя ся тых кла саў у га рад скіх шко лах. І ра ён ны 
ад дзел аду ка цыі, у сваю чар гу, вы ра шыў вуч-
ня мі СШ № 1 даў камп лек та ваць ле тась кла сы 
ў СШ № 2.

«Ка лі сён ня мы не за ха ва ем усе кла сы (з 
пер ша га па адзі нац ца ты), то праз не каль кі га-
доў гэ та пры вя дзе да лік ві да цыі шко лы, — хва-
ля ва лі ся на шы чы та чы. — Мы ра зу ме ем, што 
лю быя рэ фор мы ў шко ле па він ны пра во дзіц ца 
на ка рысць вуч няў. Але на вош та ме ха ніч на 
пе ра кід ваць дзя цей са шко лы ў шко лу? І хто 
ўзяў пад ува гу хоць бы тую ака ліч насць, што 
дзя цей ад ры ва юць ад лю бі мых на стаў ні каў, 
ад сяб роў?»

«Упраў лен нем аду ка цыі су мес на з Жыт ка-
віц кім ра ён ным вы ка наў чым ка мі тэ там быў 
раз гле джа ны зва рот па пы тан ні ўкам плек та-
ван ня сет кі ўста ноў агуль най ся рэд няй аду ка-
цыі г.Ту ра ва на па ча так 2014/2015 на ву чаль-
на га го да, — па ве да мі лі нам у афі цый ным 
ліс це, які прый шоў з упраў лен ня аду ка цыі 
Го мель ска га абл вы кан ка ма. — У ад па вед-
нас ці з пра та ко лам па ся джэн ня Прэ зі ды у-
ма Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 
3 сту дзе ня 2013 го да № 36 і пла нам ап ты мі-
за цыі ў 2014 го дзе сет кі ўста ноў аду ка цыі, іх 
штат най коль кас ці, вы кон ва е мых імі функ цый, 
які быў за цвер джа ны мі ніст рам аду ка цыі Сяр-
ге ем Мас ке ві чам і ўзгод не ны з на мес ні кам 
Прэм' ер-мі ніст ра Рэс пуб лі кі Бе ла ру сі Ана то-
лем То зі кам, ся рэд няя на паў няль насць І, ІІ, V, 
VІ, Х і ХІ кла саў уста ноў агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі, раз ме шча ных у га ра дах і па сёл ках 
га рад ско га ты пу, па він на скла даць 24 вуч ні.

Ад нак у су вя зі з тым, што на се ле на му 
пунк ту Ту раў ста тус го ра да быў пры свое-
ны вы ключ на па гіс та рыч ных пад ста вах, а 
фак тыч на па коль кас ці на сель ніц тва ён з'яў-
ля ец ца сель скім на се ле ным пунк там, пры 
кам плек та цыі кла саў у шко лах Ту ра ва бу дзе 
прак ты ка вац ца па ды ход як да сель скіх уста-
ноў аду ка цыі.

У 2014/2015 на ву чаль ным го дзе 1, 5 і 10 
кла сы бу дуць функ цы я на ваць у дзвюх шко-
лах, і від дзяр жаў най уста но вы аду ка цыі «ся-
рэд няя шко ла № 1 г.Ту ра ва» не бу дзе зме-
не ны».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

...І са праў ды, па-роз на му 
скла да юц ца люд скія лё-
сы: я на ра дзі ла ся і, мож-
на ска заць, вы рас ла ў 
Бе ла ру сі, по тым не каль кі 
дзе ся ці год дзяў жы ла за 
ме жа мі яе — раз маў ля ла 
і пі са ла па-рус ку, па-ўкра-
ін ску. Мо жа, та му ця пер, 
вяр нуў шы ся на ра дзі му, 
так праг на слу хаю люд-
скія раз мо вы, так ра ду-
ю ся кож на му род на му 
слоў цу.

Ха це ла, як ле пей...
Пры га рад ны аў то бус «Ба-

бо ві чы—Го мель» спы ніў ся на 
чар го вым пры пын ку. Па са жы-
ры ста лі па ды мац ца ў са лон, 
а ад на ба бу ля — дык на ват 
ка рас кац ца, бо ста ла га ве ку, 
бо з вель мі важ кі мі сум ка мі і, 
ві да воч на, з унуч кай...

Узяў шы ў кі роў цы адзін бі-
лет, яны ра зам ру шы лі ў са лон, 
але ады шлі не да лё ка: хтось 
пад ха піў ся, са сту піў ім мес-
ца. Дзяў чын ка се ла. Са ма ж 
ба бу ля, уха піў шы ся за па рэ н -
чу, за вя ла раз мо ву з ін шай 
ка бе тай.

— Ку ды гэ та ты, Сця па наў-
на? — па пы та ла ся тая. — Ды з 
та кою па кла жай... Сум кі важ-
кія ў ця бе! Мо жа, на ку рорт дзе 
едзеш?

— Ну ты пры ду ма еш... Гэ та 
ж дач ка па зва ні ла, па пра сі ла 
ўнуч ку пры вез ці, бо са ма не 
ўпраў ля ец ца. За ад но ска за ла 
бя ліз ну са браць, каб у ма шы не 
вы мыць. Але ж я і са ма пры сі-
ле яшчэ — па мыю, на ко пан цы 
вы па ла шчу, на вет ры па су шу. 
Гэ та ж не ў го ра дзе на бал ко-
не... Ад яе по тым не зды хац ца 
— ней кім га рам тхне... Дык я 
— за мест шмац ця — во буль бы 
на бра ла.

— А ці ўра дзі ла ж? — па ці-
ка ві ла ся спа да рож ні ца.

— Яшчэ і як, да ра жэнь кая, 
бо я свой ага род з во се ні пе-
ра гно ем «усла ла». Му жы кі з 
фер мы пры вез лі... І са дзі ла 
пас ля Даб ра вес ця. Вось яна і 
шу га ну ла: не па ве рыш, ні бы на 
драж джах рас ла! «Скар бу» — 
па дзе сяць-два нац цаць буль-
бін пад кож ным кус там бы ло! 
І вя лі кіх — па ку ла ку! На дра-
ні кі ду жа доб ра: яны як со ней-
кі вы хо дзяць — жоў цень кія... 
І «Кі еў скі сві та нак» заў сё ды 
са джу. Смач ная буль ба, соп-
кая — уся чыс та рас сы па ец ца. 
Яе ніс чым ні цай ес ці мож на... 
Дык і па ду ма ла, што ўсё роў-
на ж еду, дык ча му з пус ты мі 
ру ка мі? Узя ла тро хі «Скар ба» 
— на дра ніч кі, тро хі та го «Сві-
тан ка» — на са ло ні кі...

— А ў мя не сё ле та буль ба 
не ўра дзі ла, — заў зды ха ла спа-
да рож ні ца. — Му сіць, сын пад-
вёў. Пры ехаў не як — мне жу коў 
па тру ціў. Я і спа кой ная. А праз 
ты дзень гля ну ла — тым жу кам 
ані гад кі: не ка то рыя ка лі вы — 
аж ру жо выя, а мень шань кія 
дык і зу сім ужо го лыя — ад ны 
цур бал кі тыр чаць...

Жан чы ны так за ха пі лі ся раз-
мо вай, што, зда ец ца, не за ўва-
жы лі, як аў то бус спы ніў ся, як у 
пя рэд нія дзве ры зай шлі дзве 
ма ла дыя ка бе ты ў ка мі зэль ках 
кант ра лё раў.

— Ка лі лас ка, — гук ну лі ў 
са лон, — пад рых туй це для пра-
вер кі бі ле ты.

Па са жы ры за ва ру шы лі ся: 
нех та па лез у кі шэнь, нех та — 
у сум ку, нех та ў ка ша лёк...

— А чыя ж гэ та дзяў чын ка? 
— спы та ла ад на з кант ра лё-
рак.

— Мая... Унуч ка! — з фор-
сам ад ка за ла Сця па наў на. — 
Ёй бі ле та не трэ ба яшчэ: ся мі 
га доў ня ма ша ка.

— Ба бу ля, ну ты ска жаш, — 
на ўвесь са лон абу ры ла ся рап-
там ма лая. — Якія сем? Я ж у 
трэ ці клас пе рай шла! Ты што 
— за бы ла ся?

— Так-так... Скле роз у мя-
не, вы ба чай це ста рую, — ста ла 
вы круч вац ца ба бу ля. — Гэ та ж 
трэ ба — пе ра блы та ла ўну чак: 
ма ёй мень шань кай, і праў да, 
ся мі га доў ня ма. А я ж сён ня з 
боль шай еду...

— Баб, ты што — ачу ме ла? 
— зноў на ўвесь аў то бус за яві-
ла дзяў чын ка. — У ця бе ж ад-
на дач ка — мая ма ма. І ад на 
ўнуч ка — гэ та я. Ня ма ў мя не 
сяст ры чак — ні мень шань кіх, 
ні боль шань кіх!

Аў то бус аж за трос ся ад сме-
ху! Сця па наў на, гус та па чыр ва-
неў шы, моўч кі па зі ра ла то на 
ўнуч ку, то на жан чы ну-кант ра-
лё ра.

— Пяць га доў пра цую на лі-
ніі, а хі ме ра даў та кіх не ба чы ла, 
— ра зам з усі мі за смя я ла ся тая. 
— Гля дзі це, ба бу ля: яшчэ раз 
без бі ле та для ўнуч кі па е дзе це, 
да лі бог аштра фую!

...Сло ва — як ад крыц цё, бо... 
яно ж і ў нас, дзя цей, ка лі мы, 
бы ва ла, праз мер на сва во лі лі, 
баць кі стро га пы та лі ся: «Гэ та 
што за хі ме ра ды?»

Пы та лі ся, ка лі ста рэй шая 
сяст ра, пас ля шко лы са бра ла-
ся за вер ба вац ца на Дан бас; 
ка лі адзін з бра тоў па мя няў 
свой ста ры гар мо нік на яшчэ 
ста рэй шы акар дэ он; ка лі дру гі, 
сха дзіў шы «пер шы раз у пер-
шы клас», на заўт ра за явіў, 
што ў шко лу бо лей не пой дзе: 
маў ляў, учо ра сха дзіў — і хо-
піць з яго!

Усё гэ та (і без ліч ін ша га!) 
— не спа дзя ва на га, не ча ка на-
га — на зы ва ла ся хі ме ра да мі. І, 
вы хо дзіць, не толь кі ў нас?

Свая ру ка — 
не лі ха дзей ка

...Цяг нік ады шоў ад стан-
цыі, стаў на бі раць хут касць. 
Ма ла дая па ра (па ўсім ві даць 
— на ра чо ных) і ста рэнь кая 
ба бу ля раз мяс ці лі ся ў ад ным 
з «ад се каў» плац карт на га ва-
го на. Пра вад нік ужо пра ве рыў 
у іх бі ле ты, зна чыць, мож на 
да ста ваць пе ра кус. У да ро зе, 
ды пад мер ны пе ра стук ко лаў, 
гэ та — ці не пер шая спра ва. 
Хло пец вы няў з па ке та бу тэль-
ку «ко ка-ко лы», ад на ра зо выя 
ку бач кі, дзяў чы на да ста ла бе-
ля шы (няй на чай — пры дба ныя 
на вак за ле?).

Ба бу ля ў гэ ты са мы час за-
сця лі ла сто лік чыс тай сур вэт-
кай, по тым з кар зі ны вы цяг ну ла 
тор бач ку-са ма ткан ку і ўжо з яе 
— ва ра ныя яй кі, па мі до ры, лус-
тач кі хле ба «за сла ныя» скрыль-
ка мі апе тыт на га са ла.

Але і на гэ тым яе пры га та-
ван ні не скон чы лі ся: са зрэб най 
ануч кі вы ка ці ла ся не каль кі па-
ху чых (бо яшчэ цёп лых) буль бін 
«у мун дзі рах».

Ма ла дая па ра, якая па спе ла 
ўжо ад ку сіць ад сва іх куп лё ных 
пры сма каў, ча мусь ці спы ні ла-
ся — ста ла ўваж лі ва са чыць за 
су сед кай.

— Ну, што, дзет кі, да вай це 
зна ё міц ца? Я — Сце па ні да, а 
вы? Аня і Ва ня? Доб рыя імеч-
кі — цёп лыя! І вы ма лай цы... 
Ві даць, па жа ніц ца са бра-
лі ся? Дык су ньце ся блі жэй 
і ха вай це свае гу мо выя ка-
ца пенд ры кі. Да вай це май го 

па ямо — буль бач кі, хле ба з 
саль цам ды з па мі дор ка мі, а 
по тым за п'ем усё ма лач ком-
кіс ляч ком. Да яго мы сён ня 
шмэнд ры кі пяк лі. Так што не 
са ром це ся, па ма жы це ста рой 
ачыс ціць сто лік. А то дач ка 
на па ка ва ла мне ні бы на Поў-
нач, а я ж да царк вы ўся го, 
да свя той іко ны — па ма ліц ца 
за дзя цей сва іх, за ўну каў... 
Све чач ку па ста віць за спа чын 
ча ла ве ка свай го, што з вай-
ны не вяр нуў ся... Ка лі яшчэ 
вы бе ру ся...

Ва ню з Аняй доў га за пра-
шаць не прый шло ся: па ха-
ваў шы свае, ві даць, звыч ныя 
пры сма кі, яны з ах во тай ста лі 
да па ма гаць ба бу лі — «ачы-
шчаць» сто лік.

Ад нак ля жа ла на ім не ўсё: 
за вяр ша лі пе ра кус апе тыт ныя 
хат нія пі раж кі.

— Гэ та — шмэн дры кі, — аб'-
яві ла ба бу ля.

— А з чым яны? — у адзін 
го лас за пы та лі ма ла дыя.

— З буль бай, дзет кі, з тоў-
чан кай, за праў ле най сма жа-
ным саль цам з цы буль кай ды 
кроп чы кам! Ба чы це, якія пуль-
хныя? Бо на ма ла чцэ. Сваё 
ма ем — дач ка ка роў ку яшчэ 
тры мае. І шмэнд ры кі мы са-
мі пя чом. Вы, дзет кі, так са ма 
ста рай це ся больш са мі ра біць. 
Бо яно ж свая ру ка — не лі ха-
дзей ка.

Эс та фе тай
Гэ та сям'я жы ла на на шай 

ву лі цы, «за пе ра ез дам». Гас па-
да ра зва лі Зміт рам, гас па ды ню 
— ад па вед на — Зміт ры хай... 
А яшчэ — вя лі кай га ра паш ні-
цай, бо, апроч цяж кай пра цы 
на тор фа раз груз цы (бы ла та-
кая на на шай стан цыі), жан чы-
ну до ма ча ка ла вя лі кая гас па-
дар ка: ка ро вы, свін ні, ку ры... 
А яшчэ — му жык, са праўд ны 
абі бок, ды та кі ж сы нок, што 
і крош кі па браў не з ма ці, а з 
ба цеч кі...

Та му на ўсе пра па но вы спы-
ніц ца, па ся дзець, па га ва рыць, 
ад каз у Зміт ры хі быў адзін: 
«Ня ма ка лі». На ват ес ці, ка за лі, 
яна не са дзі ла ся — усё лёць ма, 
усё на ха ду.

Але ж на ват пры гэ тым жан-
чы на не па спя ва ла: ра бо ты за-

ста ва ла ся шмат, асаб лі ва ў 
ха це. А ка лі да даць, што ме-
на ві та там гас па ды ня (і ча сам 
па не каль кі тыд няў) тры ма ла 
ма лень кіх ця лят (бо ў хля ве 
праз шчы лі ны ве цер ка ро вам 
ву шы ад ры ваў), дык мож на са-
бе ўя віць, які «па ра дак» быў у 
па ко ях.

Праў да, каб дай сці да іх, 
трэ ба бы ло адо лець «па ла су 
пе ра шкод» у сен цах, дзе ча го 
толь кі ні бы ло: цэб ры — пус тыя 
і поў ныя, мя хі з роз ным да бром, 
вёд ры, ка ша лі, дзеж кі, ка роб кі, 
дро вы, лу чы на для рас па лу ў 
пе чы...

Усё гэ та на на шай ву лі цы 
на зы ва ла ся ад ным сло вам — 
за гу рас та.

— Да чуш кі, беж кі пры бя ры-
це ў ха це, — за гад ва ла нам з 
сяст рою ма ту ля, — а то су се дзі 
прый дуць на вя чор кі. Ска жуць, 
дзве дзеў кі-ня вес ты і ў ха ту не 
ўлез ці — та кая за гу рас та...

Так што сло ва гэ та за се ла 
ў на шых га ло вах з дзя цін ства. 
Яго доб ра ве да юць мае род-
ныя сяст ра і бра ты, а з на шых 
апо ве даў — на шы дзе ці і на ват 
дзе ці на шых дзя цей.

Ра і са ДЗЕЙ КУН,
г. Го мель.

Ад рэ дак цыі. Без язы ка і 
звон ня мы... Што ўжо ка заць 
пра ча ла ве ка, пра лю дзей? 
Мы — га во рым, гу та рым, ча-
сам ба ла бо нім, тал ку ем, неш та 
га ро дзім, ме лем, вя дзём га мон-
ку, зво нім ва ўсе зва ны, то чым 
ля сы... І ўсё гэ та — дзя ку ю чы 
сло вам: цёп лым, род ным, роз-
ным... У сэн се — звыч ным і не 
зу сім...

Спа да ры ня Дзей кун (дзей-
каць, да рэ чы, так са ма сі но нім 
— да сло ва га ва рыць) уз га да-
ла коль кі са ма быт ных слоў са 
свай го ма лен ства-дзя цін ства. 
А іх жа, ві даць, ба га та ў кож-
на га? Дык ча му б не ўзга даць, 
ча му б не па дзя ліц ца? Пі шы-
це, бо:

Маў чан не
Ні ко лі не бы ло
І не бу дзе зо ла там:
Яно — або ў шмат ра зоў 

да ра жэй шае.
Або — ні чо га не вар тае.
(Мак сім Танк)
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ВОСЬ ТА КІЯ... ХІ МЕ РА ДЫ
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